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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
E _; PRÓ-REITORIA DE GESTÃo E GOVERNANÇA

ATESTADO DE cAPAcIDADE TEcNIcA
N° 003/2019

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa INTERART CENOGRAFIA E EVENTOS
EIRELI-EPP., com sede à Rua Viseu, 325 - Jacaré/RJ, inscrita no C.N.P.J. N° 14.053.221/0001-32, forneceu a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, com sede na Av. Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária,
inscrita no CNPJ N° 33.663.683/0001-16, os serviços conforme abaixo relacionados, sendo correta e profissional
dentro dos padrões técnicos por esta Unidade, em relações comerciais, nada havendo em nossos arquivos que
desabone a Sua idoneidade e capacidade técnica.

RRT (S): 6975363
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:48I2017;
CELEBRADO: 10 de outubro de 2017;
PROCESSO: 230789008013/2017-75;
EMPENHO: 2018NE800554;
VALOR CONTRATADO: R$ 135.715,00
PERIODO DE REALIZAÇÃO Dos sERvIçoS:

Data inicio: 1670512018;
Término: 27 de maio de 2018;
Fluxo total de público no evento: 10.000 pessoas;

DADOS DA OBRAISERVIÇO
Evento: “Conhecendo a UFRJ”
Local de realização dos serviços: Avenida Pedro Calmon, n° 550 - Cidade Universitária.

- RESPONSÁVEL TEcNIco
Responsável Técnico pela realização dos serviços: Arquiteto e Urbanista, Álvaro Cesar Fernandes, CAU:
A21191-5.

ATIVIDADE TÉCNICA;
Descrição da Atividades técnicas desenvolvidas:
2- EXECUÇÃO > 2.1 - Arquitetura das edificações > 2.1.3 - Execução de edificio efèmero Ou instalações
efêmeras;
2 - EXECUÇÃO > 2.2 - Sistemas construtivos e estruturais > 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira;
2 - EXECUÇÃO > 2.2 - Sistemas construtivos e estruturais > 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada;
2 -- EXECUÇÃO > 2.2 - Sistemas construtivos e estruturais > 2.2.6 - Execução de outras estruturas;
2 - EXECUÇÃO > 2.2 - Sistemas construtivos e estruturais > 2.2.4 - Execução de estrutura metálica.

DESCRIÇÃO
Objeto do contrato: Locação e montagem piso elevado (0,20 cm altura) com pallet e acarpetado com rampa de
acesso. Locação de tenda modulada tipo 2 aguas vazadas nas laterais com calha para chuva, nas medidas de
6x6m - cem 3 metros de pé direito com altura central de 5,30m - diária 24 horas. Locação de tenda com
cobertura estruturada, modulada, Ionada, tipo 02 águas, nas medidas de 20,00m x 40,00m, sendo 5,0m de pé
direito e altura central de 10,00m, totalizando 800m2 - diária 24 horas. Locação e montagem de palco
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/ZEX
acarpetado com escada de 03 degraus, medindo 6,00m x 3,00m x 0,40m (altura). Locação e montagem de
palco acarpetado com escada - 8,00m x 6,00m x 0,20m (altura). Locação de mesas de escritório em melanina
branca ou cinza sem gaveta c/ 1.20 x 0.60m - diárias 24 horas. Locação mesa de plástico branca - diária 24
horas. Locação de cadeiras plástica - brancas, neste serviço, incluído transporte e retirada. Locação de
banqueta plástica - brancaI neste serviço, incluído transporte e retirada.6. Locação de cadeira de diretor em
estrutura fixa com estofamento (assento e encosto) em tecido cinza ou azul, medindo 0,90 altura, 0,60 largura e
0,50 profundidade. Locação de puff quadrado em courvim branco medindo 0,40 × 0,60 x 0,60. Locação de puff
sextavado em courvim branco medindo 0,40 x 0,60x 0,60. Locação de puff redondo em courvim branco medindo
0,40 x 0,40 x 0,60 x 0,60. Locação de puff retangular, em courvim branco medindo 1,00 x 0,70 para três lugares.
Mesa lateral redonda. Locação de espelho de 1m x 2m - diária 24 horas. Arranjo central, com flores tropicais
com 1 metro de altura. Arranjo central, com flores tropicais para mesa de reunião. Locação de banheiro químico
masculino com identificação de duas manutenções diárias - diária 24 horas. Locação de banheiro químico
feminino com identificação de duas manutenções diárias - diária 24 horas. Locação de banheiro quimico
acessível a pessoas com deficiëncia física com identificação e duas manutenções diárias - diária 24 horas.
Locação ar-condicionado 30.000 BTUs - diária 24 horas. Locação de climatizador modelo 1101 - Turbo - diária
24 horas. Locação de ventiladores de coluna com 600m de diâmetro e bipolar 110/127v, entregar montados -
diária de 24 horas.
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